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Μύθοι

 η ανοσοθεραπεία είναι μια εμπειρική θεραπεία με 
σχεδιασμό που άπτεται εναλλακτικών θεραπειών

 ο μηχανισμός δράσης της παραμένει ασαφής

 μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση άσθματος σε 
ασθενείς με ΑR

αποτελεί θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας αλλά όχι 
του άσθματος

 η χρήση υπογλώσσιας έναντι υποδόριας 
ανοσοθεραπείας είναι επιλογή του ασθενούς

 η χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων αποτελεί εχέγγυο 
αποτελεσματικότητας
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Η εξέλιξη στην ανοσοθεραπεία

Larche Μ, Akdis CA, Valenta R. Immunological mechanisms of allergen-
specific immunotherapy Nat Rev Immunol 2006;6:761-71

Th1

Th2

Treg

Th2

IL-10



Η εξέλιξη στην ανοσοθεραπεία



Leonard Noon and John Freeman (1911)

• Η εποχική ρινίτιδα προκαλείται από μια “διαλυτή τοξίνη” που 
βρίσκεται στο timothy

• Εμβολιασμός με εκχύλισμα από timothy παράγει 
«αντιτοξίνες»

• Ο Noon χρησιμοποίησε «οφθαλμικές προκλήσεις» για να 
ρυθμίζει τη θεραπεία!

• Ο Freeman αναφέρει κλινική βελτίωση μετά από 1 έτος 
θεραπεία



A W Frankland & R Augustin: 

Πρώτη «ελεγχόμενη» μελέτη ανοσοθεραπείας στην αλλεργική 

ρινίτιδα και το Άσθμα (1954)

• Σε 200 ασθενείς με αλλεργία σε 

αγρωστώδη χορηγήθηκαν είτε «ανενεργό»

είτε ενεργό εκχύλισμα

Αποτελέσματα Ενεργό Ανενεργό

Εξαιρετικό/ Καλό 78 33

Μέτριο/φτωχό 21 66



«Υποευαισθητοποίηση» σε παιδιά με άσθμα. 
Μελέτη 14 ετών! (1955-1968)

• Η Ανοσοθεραπεία είναι αποτελεσματική στη θεραπεία 
του αλλεργικού άσθματος στα παιδιά

• Είναι δοσοεξαρτώμενη

• Είναι αποτελεσματική και σε 
πολυευαισθητοποιημένους ασθενείς

DE Johnstone, A Dutton Pediatrics 1968;42:793-802



Η πρώτη DBPC μελέτη για SLIT (1986)

1986-2014: ~ 70 DBPC-RCTs
Μετα-αναλύσεις:

Η SLITείναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με 
το  placebo στην αλλεργική ρινίτιδα

Από τότε:

Low dose sublingual therapy in patients with allergic rhinitis due to 
house dust mite.

Scadding GK, Brostoff J.



Αποτέλεσμα που διαρκεί και μετά τη διακοπή;

– 3 χρόνια ανοσοθεραπείας σε αγρωστώδη, αποτέλεσμα στα 3 χρόνια μετά τη 
διακοπή

– 1ο group placebo control, 2ο group τρία χρόνια ανοσοθεραπεία, 3ο group με 
συνεχή ανοσοθεραπεία

– Παρόμοια symptom scores στο 2ο και 3ο, διαφορά με 1ο στα χρόνια 4-6

Durham et al N Engl J Med 1999;341:468-475

Ib
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IMMUNOLOGIC MECHANISMS AND 

TOLERANCE INDUCTION BY ASIT

•Influence of SIT on dendritic cells 
•Immune deviation from Th2 to Th1 responses 
•Induction of regulatory T cells (Foxp3+, IL-
10+(Tr1), TGF-β) and Breg or B10 cells 
•Induction of ‘protective’ IgG antibodies
•Effect on proinflammatory cells 



Jutel M, JACI 2016; 137:358-68



Jutel M, JACI 2016; 137:358-68



Akdis and Akdis, WAO, 2015





Box 1. Allergen-specific immunotherapy (SIT) for allergic 

rhinoconjunctivitis and asthma

• It is recommended re-evaluating the clinical symptoms for efficacy 

of SIT every year, as there is no biologic marker that can help to 

assess efficacy or the decision to end the treatment. 

• In case of insufficient clinical response, it is recommended to re-

assess patient’s sensitization, diagnosis and co-morbidities.

Zuberbier T, Bachert C, Bousquet PJ, Passalacqua G, Walter Canonica G, Merk H et al. GA(2) LEN/EAACI 
pocket guide for allergen-specific immunotherapy for allergic rhinitis and asthma. Allergy 2010;65:1525–1530.

• It is recommended re-evaluating the clinical symptoms for efficacy 

of SIT every year, as there is no biologic marker that can help to 

assess efficacy or the decision to end the treatment. 

• In case of insufficient clinical response, it is recommended to re-

assess patient’s sensitization, diagnosis and co-morbidities.
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Wenzel S Nature 2012; 18: 716-25



Επιδημιολογία Βρογχικού άσθματος

 Περίπου 235 000 000 παγκόσμια πάσχουν 
από άσθμα

 Θνητότητα: 250 000 / έτος περίπου

 υπολογίζεται ότι έως το 2025 άλλα
100 000 000 θα αναπτύξουν άσθμα

WHO fact sheet No 703, updated November 2013



Επιδημιολογία Αλλεργικού
Βρογχικού άσθματος

 Περίπου 70% των ασθματικών ασθενών 
πάσχουν από αλλεργικό άσθμα 

WHO: Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory 
diseases: a comprehensive approach,  2007



Επιδημιολογία Σοβαρού
Αλλεργικού άσθματος

 Περίπου 10-15% των ασθματικών 
ασθενών στο σύνολο τους

Severe Asthma Research Program (SARP), http.//www.severeasthma.org/ 
Dolan CM (TENOR study) Ann Allergy Asthma Immunoi 2004; 92:32-9
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Ποσοστά ασθενών που πάσχουν από αλλεργικό 
άσθμα σε μελέτες σοβαρού άσθματος* (%)

%

n=163 n=726 n=2985 n=359

Το αλλεργικό άσθμα είναι ο συχνότερος 
φαινότυπος του σοβαρού άσθματος

1. The ENFUMOSA Study Group. Eur Respir J 2003;22:470-477.  

2. Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007;119:405-13.  

3. Haselkorn T, et al. J Asthma 2006;43:745-52

4.Shaw DE, Eur Respir J 2015; 46:1308-1321.



 205 children aged 6–14 years from six pediatric centers after a 
baseline season (0-season) were randomized to 3 years of subcutaneous 
SIT or to a control group

SCIT



The odds ratio for no-asthma was 4.6 95% CI (1.5– 13.7) in favor of SCIT

SCIT



SLIT Novembre E, JACI 2004; 114: 851-857

 113 children aged 5–14 years (mean 7.7ys) allergic to grass pollen 
were randomized to 3 years of sublingual SIT or symptomatic therapy





 asthma was newly diagnosed from 2007-2012 in 1646 (1.4%) patients.

 The risk of incident asthma was significantly lower in patients exposed to AIT 
(RR, 0.60; 95% CI, 0.42-0.84) compared with patients receiving no AIT in 2006

 Sensitivity analyses suggested significant preventive effects of 

 Subcutaneous immunotherapy (RR, 0.54; 95% CI, 0.38-0.84) and 

 AIT including native (nonallergoid) allergens (RR, 0.22; 95% CI, 0.02-0.68)

 AIT for 3 or more years tended to have stronger preventive effects than AIT for 
less than 3 years.
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Meta-analysis – SCIT and asthma

Abramson MJ, et al.  Cochrane sys Rev 2003 CD001186 Ia

75 RCT; 3506 pts (3188 asthma) 36 HDM, 20 pollen, 10 animal dander,  
2 cladosporium, 1 latex, 6 multiple 
allergens

Asthma Symptoms Scores
SMD  (95% CI)

-0.72

(-0.99 - 0.33)

Asthma Medication Scores
SMD  (95% CI)

-0.90 

(-1.13- 0.40)

Allergen-Specific BHR
SMD  (95% CI)

-0.66 

(-0.87 - 0.45)

SCIT



Meta-analysis – SCIT and asthma

Abramson MJ, et al.  Cochrane sys Rev 2003 CD001186 Ia

 Need to treat 4 (95% CI 3 to 5) pts with SCIT to avoid one deterioration 

in asthma symptoms

 Need to treat 5 (95% CI 4 to 6) pts with SCIT to avoid one requiring 

increased medication

 Allergen immunotherapy 
significantly reduced allergen specific bronchial hyper-reactivity,
with some reduction in non-specific bronchial hyper-reactivity

 no consistent effect on lung function

SCIT



88 RCT; 13 new 42 HDM, 27pollen, 10 animal dander,  
2 cladosporium, 2 latex, 6 multiple 
allergens

Abramson MJ. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8,  CD001186.pub2.SCIT



Abramson MJ. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8,  CD001186.pub2.SCIT

Parameter No. 
studies

n 

patients 

active

n 

patients 

placebo

SMD

[95%-confidence interval]

Symptom score HDM 12 247 161 -0.48           [-0.96; 0.0]

Medication score HDM 12 242 182 -0.61          [-1.04; -0.18]

Symptom score pollen 18 374 289 -0.61         [-0.87; -0.35]

Medication score pollen 8 182 142 -0.52         [-0.91; -0.13]

Unspecific BHR metacholin 12 248 205 -0.25          [-0.51; 0.00]

Unspecific BHR histamin 4 41 35 -0.55         [-1.37; 0.28]

Lung function: PEF 11 282 242 0.14          [-0.33; 0.61]

Lung function: FEV1 7 110 89 -0.32         [-0.96; 0.31]

Lung function: TGV 2 45 36 0.0                [0.0; 0.0]

Specific BHR HDM 6 98 50 -0.98          [-1.39;-0.58]

Specific BHR pollen 5 104 98 -0.55          [-0.84;-0.27]



Abramson MJ. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8,  CD001186.pub2.SCIT

 Need to treat 3 (95% CI 3 to 5) pts with SCIT to avoid one 

deterioration in asthma symptoms

 Need to treat 4 (95% CI 4 to 6) pts with SCIT to avoid one requiring 

increased medication

 Allergen immunotherapy 
significantly reduced allergen specific bronchial hyper-reactivity,
with some reduction in non-specific bronchial hyper-reactivity

 no consistent effect on lung function

 If 9 were treated with SCIT, one would be expected to develop a 
systemic reaction (of any severity)



SLIT Calamita Z. Allergy 2006; 61:1162-72. 

 25 RCTs with 1706 pts (adults and children) 
mild to moderate asthma 



SLIT Calamita Z. Allergy 2006; 61:1162-72. 

The NNT using immunotherapy was 3.70 patients in order to avoid leaving one 
patient with the same symptoms or worse



SLIT Normansell R. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8,  CD0011293.pub2.

 52 RCT (18 adults, 25 children, 9 both); 5077 participants 
Mild to intermittent asthma



SLIT Normansell R. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8,  CD0011293.pub2.



SLIT Normansell R. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8,  CD0011293.pub2.



SLIT Normansell R. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8,  CD0011293.pub2.

 52 RCT (18 adults, 25 children, 9 both); 5077 participants 
Mild to intermittent asthma





GINA 2016 Update
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SLIT

Η SLIT είναι ιδανική για τον ασθενή με:

• Ιστορικό αναφυλαξίας στη SCIΤ

• Τοπικές αντιδράσεις από ενέσεις SCIT

• Που αρνείται τις ενέσεις

• Με δύσκολη πρόσβαση στον αλλεργιολόγο



Rhinitis and asthma symptoms scores



Rhinitis and asthma medication scores



Mosbech H. Allergy 2014; 134:568-75. 

14 years of age of older with controlled (based on ACQ score), mild-to-
moderate, HDM-allergic asthma requiring ICS use (100-800 mg/day) 



Mosbech H. Allergy 2014; 134:568-75. 



Mosbech H. Allergy 2014; 134:568-75. 
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Ενδείξεις ανοσοθεραπείας

Zuberbier et al. Allergy 2010; 65: 1525-30



Προϋποθέσεις επιτυχούς ΑΝΘ

• Ευαισθητοποίηση δε σημαίνει και αλλεργία

• Συμμόρφωση (οδός χορήγησης)

• Αναμείξεις αλλεργιογόνων

• Προσδοκίες από την ανοσοθεραπεία

• Εταιρείες / standardization εκχυλισμάτων

• Δοσολογία

• Επιλογή αλλεργιογόνου (πολυευαισθητοποιημένοι)



Ευαισθητοποίηση δε σημαίνει και αλλεργία

• Κυρίως SCIT

• Όλα τα αλλεργιογόνα σε 

μίγματα μίας δόσης

• SCIT και SLIT

• Διαφοροποίηση

πολυαλλεργικού vs. 

πολυευαίσθητου

• Επιλογή αλλεργιογόνων



aqueous

• Απ 'ευθείας διάλυση σε κατάλληλο διάλυμα 

• Ασταθή με μικρό χρόνο ημίσειας ζωής 

• Σχετικά συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

native 

adsorbed

• Ανοσοενίσχυση και βραδεία αποδέσμευση (Υδροξείδιο Αργιλίου ή τυροσίνη) 

• Υψηλή απόδοση 

• Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αλλεργοειδή

1ª Γενιά

• Πολυμερή με δραστικές χημικές ενώσεις (φορμαλδεΰδη ή γλουταραλδεϋδη) 

• Αλλεργιογικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

• Μείωση της αλλεργιογονικότητας. 

• Υψηλή σταθερότητα

Αλλεργοειδή

2ª Γενιά

• Εξάλειψη μη σχετιζόμενων μορίων μικρού ΜΒ

• Αυξημενη καθαρότητα πρωτείνης concentration. Αυξημένη διαλυτότητα

• Πολύ υψηλό προφίλ Ασφαλείας 

Μορφές αλλεργιογονικών εκχυλισμάτων



Unidad Noon (1911)

Σύγκριση εκχυλισμάτων βάση οφθαλμικών προκλήσεων

PNU
Προσδιορισμός Αζώτου και πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων 
σε καθορισμένες αραιώσεις

Συγκέντρωση Βάρος / Όγκος: 

Βάρος της ξηρής πρώτης ύλης σε συγκεκριμένο όγκο διαλύτη

Βιολογική τυποποίηση (1980-1990)

Αναφέρεται στην ικανότητα δέσμευσης της IgE στον ορό 
ευαισθητοποιημένων ατόμων. Company Standards

Ποσοτικοποίηση 
Το περιεχόμενο βασίζεται στη μέτρηση του μείζονος 
αλλεργιογόνου

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ



* In House τυποποιημένα εκχυλίσματα 

για κάθε εργοστάσιο παραγωγής

_ SPT σε 15-20 αλλεργικούς 

_ Η δόση καθορίζεται από πομφό 

ισοδύναμο με ισταμίνη

_ Η δραστικότητα εκφράζεται σε 

διάφορες μονάδες BU, IR, AU, SQ κλπ

*Χωρίς «εξωτερικό» πρότυπο 

αναφοράς μεταξύ των εργοστασίων

Τρέχουσα πρακτική 
τυποποίησης στην Ευρώπη



Μονάδες μέτρησης -ευρωπαϊκές εταιρίες

Εταιρεία Μονάδα μέτρησης Μέθοδος

ALK SQ: Standardized Quality TACA: υπολογισμός βάσει επαγόμενης IgG1 (IgG4)

Allergopharma TU: Therapeutic Unit Inhibition μέθοδος έναντι συγκεκριμένης ισχύος extract

HAL AU: Allergy Unit Μέθοδος FDA: βάσει ΙD reaction 

Leti HEP: Histamine Equivalent Potency Αναλογικά με την ισταμίνη (10mg/ml ιστ.=10HEP)

Stallergenes IR: Index Reactivity 100ΙR: ισχύς που προκαλέι πομφό 7mm



Εταιρείες / standardization εκχυλισμάτων

Sander I et al. Allergy 2009; 64: 1486-92



Effective Doses in Double-Blind Studies (Major Allergen)

Allergen Extract Major Allergen Effective Doses Less or Ineffective 

doses

Ragweed Amb a 1 4 to 24 mcg 0.6 & 2 mcg

Timothy Phl p 5 15 to 20 mcg 2 mcg

D pteronyssinus Der p 1 7 & 12 mcg 0.7 mcg

D farinae Der f 1 10 mcg Not determined

Cat Fel d 1 11-17 mcg 0.6 & 3.0 mcg

Dog Can f 1 15 mcg 0.6 & 3.0 mcg

Birch Bet v 1 3.28 & 12 mcg Not determined

Alternaria Alt a 1 1.6 & 8 mcg Not determined



Ιδανική τυποποίηση

• Καθορισμός αλλεργιογονικής σύνθεσης, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλα τα σχετιζόμενα αλλεργιογόνα 

είναι παρόντα

• Ποσοτικοποίηση μείζονων αλλεργιογόνων

• Ποσοτικοποίηση συνολικής αλλεργιογονικής

δραστηριότητας χρησιμοποιώντας ένα panel ασθενών.



Πολλαπλές Ευαισθητοποιήσεις και 
ανοσοθεραπεία

Cox L et al. JACI 2011; 127: S1-S55





Named Patient Products



Unmet needs –
Allergen Immunotherapy



 η ανοσοθεραπεία είναι μια εμπειρική θεραπεία με 
σχεδιασμό που άπτεται εναλλακτικών θεραπειών

 ο μηχανισμός δράσης της είναι άγνωστος

 αποτελεί θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας αλλά όχι 
του άσθματος

 η χρήση υποδόριας έναντι υπογλώσσιας 
ανοσοθεραπείας είναι επιλογή του ασθενούς

 η χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων αποτελεί 
εχέγγυο αποτελεσματικότητας

ΜύθοιΠραγματικότητες

 η ανοσοθεραπεία είναι μια ανοσολογική αντιγονοειδική
θεραπεία με πορεία άνω των 100 ετών

 η δράση της ασκείται μέσω σύνθετης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ Treg and Breg cells, blocking IgG4 antibodies και tissue 
effector μεσολαβούμενων μηχανισμών

 αποτελεί χρήσιμη θεραπευτική επιλογή στο ήπιο- μέτριο 
αλλεργικό άσθμα που συνυπάρχει με αλλεργική ρινίτιδα 
στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς

 η επιλογή SLIT ή SCIT βασίζεται σε πληθώρα παραμέτρων 
που αφορούν τόσο τη συμμόρφωση όσο και τα δεδομένα για 
το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο

 η επιλογή σκευάσματος απαιτεί κριτική γνώση και 
συγκριτική αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 



ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας…


